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Διζαγυγή 

 

Ζ MERIT Υξεκαηηζηεξηαθή ΑΔΠΔΤ, εθεμήο Δηαηξία, παξαζέηεη θαησηέξσ θαη ζε 

εθαξκνγή ησλ Άξζξσλ 1 θαη 3 ηεο Απφθαζεο 9/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 

ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο επνπηηθήο θχζεσο, ζρεηηθέο κε ηελ θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλεη ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 

Ζ δεκνζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δηαηξίαο 

(www.merit.gr), είλαη ζε εηήζηα βάζε θαη ε παξνχζα έρεη εκεξνκελία αλαθνξάο ηελ 

31/12/2014. 

 

Σα αλαθεξφκελα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο εθάζηνηε ειεγκέλεο απφ 

Οξθσηνχο Διεγθηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη απφ ηηο 

πεξηνδηθέο ππνβνιέο ζηνηρείσλ Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο. 

 

Ζ Δηαηξία δελ έρεη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

1.1. ηόσοι και πολιηικέρ διασείπιζηρ κινδύνυν 

 

 
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνθίι θηλδχλνπ ηεο Δηαηξίαο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ εηήζηα 

Δζσηεξηθή Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (Δ.Γ.Α.Κ.Δ.). Μέζσ απηήο 

ηεο δηαδηθαζίαο, γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ γηα φιν ην 

εχξνο δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξίαο. Σν πξνθίι θηλδχλνπ είλαη ε ζπληζηακέλε ηεο 

Αμηνιφγεζεο Κηλδχλνπ θαη ηεο Αμηνιφγεζεο Δζσηεξηθψλ Κεθαιαίσλ. Δηδηθφηεξα γηα 

ηνπο κεηξήζηκνπο θηλδχλνπο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην θεθάιαην ζεσξείηαη σο 

θαηάιιειν κέζν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ, εθηηκάηαη ην απαηηνχκελν εζσηεξηθφ 

θεθαιαίν αλά ηχπν θηλδχλνπ (πνζνηηθή αμηνιφγεζε) γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Δηαηξίαο. 

ε θάζε πεξίπησζε ην ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ αμηνινγείηαη πνηνηηθά ζχκθσλα κε ην 

βαζκφ ζεκαληηθφηεηάο ηνπο, ζε φξνπο δηαρείξηζεο ηνπ θάζε ηχπνπ θηλδχλνπ 

(αλαγλψξηζε, κέηξεζε, παξαθνινχζεζε, αλαθνξά, έιεγρνο) κε ζηφρν ηελ απνηξνπή 

ππέξβαζεο ησλ νξίσλ πνπ έρνπλ νξηζηεί.  

http://www.merit.gr/
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Βάζεη ηεο αλσηέξσ αλάιπζεο θαζψο θαη ηνπ επηπέδνπ, ηεο θχζεο θαη 

πνιππινθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ηηο πξννπηηθέο 

επέθηαζήο ηεο ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξντφληα, νη θίλδπλνη ραξαθηεξίδνληαη ζε 

επί κέξνπο θαηεγνξίεο ζεκαληηθφηεηαο. χκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο Δηαηξίαο σο 

Τςεινί (ζεκαληηθνί) Κίλδπλνη ραξαθηεξίδνληαη ν Πηζησηηθφο Κίλδπλνο, ν Λεηηνπξγηθφο 

Κίλδπλνο θαη ν Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο.  

 

Πέξαλ ηεο γεληθήο αξρήο πσο ε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ είλαη 

επζχλε φισλ ησλ ζηειερψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξίαο ηζρχνπλ ηα εμήο:    

 

Α. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα: 

 ηελ αλάιεςε απφ ηελ Δηαηξία παληφο είδνπο θηλδχλσλ θαζψο θαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζή ηνπο ζε ηαθηηθή βάζε.  

 ην ζρεδηαζκφ, ηελ έγθξηζε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πεξηνδηθή επαλαμηνιφγεζε 

ηεο Δ.Γ.Α.Κ.Δ. 

 ηελ παξαθνινχζεζε ηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηεο Δηαηξίαο . 

Β. Δπηπιένλ, ε Δηαηξία έρεη νξίζεη Τπεχζπλν Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, ηα 

θαζήθνληα ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ζπλέρεηα. 

Γ. Σα ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ησλ 

θηλδχλσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

- Σκήκα νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

- Σκήκα ππνζηήξημεο ζπλαιιαγψλ (Back Office) 

- Σκήκαηα ζπλαιιαγψλ (spot αγνξάο, παξαγψγσλ, δηεζλψλ αγνξψλ, ηίηισλ ζηαζεξνχ 

εηζνδήκαηνο) 

- Σκήκα παξνρήο πηζηψζεσλ   

- Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο 

Γ. πκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ έρνπλ επίζεο ν Τπεχζπλνο 

Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο θαη ν Δζσηεξηθφο Διεγθηήο ηεο Δηαηξίαο. 

 

1.1.1 Απμοδιόηηηερ Τπεύθςνος Γιασείπιζηρ Κινδύνυν 

 

(α) Ο ππεχζπλνο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ είλαη αξκφδηνο γηα ηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή 

πολιηικών, διαδικαζιών και πςθμίζευν πος επιηπέποςν ηον ενηοπιζμό ηυν 

κινδύνυν, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα 

ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο (ηδίσο ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν αγνξάο 
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θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν). Σν αλεθηφ επίπεδν θηλδχλνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην λ. 3606/2007 θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

(βι. ηδίσο ηηο απνθάζεηο 1/459/27.12.2007 έσο 8/459/27.12.2007 ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο φπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ θπξίσο απφ ηηο 

1/479/17.07.2008, 1/572/23.12.2010, 2/572/23.12.2010, 4/572/23.12.2010). 

 

(β) Παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξία ζρεηηθά κε ηε 

Γηαρείξηζε ησλ Κηλδχλσλ θαη πξνβαίλεη ζε εηζεγήζεηο πξνο ηε Γηνίθεζε, εάλ ην θξίλεη 

ζθφπηκν, γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ. 

 

(γ) Μεξηκλά ψζηε ε Δηαηξία λα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερληθή θαη κεραλνγξαθηθή 

ππνζηήξημε γηα ηελ παξαθνινχζεζε, επνπηεία θαη ηελ ηήξεζε εθαξκνγήο ησλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο θαη ηελ ελ γέλε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 

(δ) Βξίζθεηαη ζε δηαξθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ην ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηδίσο κε ηα ηκήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη 

Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο θαζψο θαη κε ην Σκήκα Παξνρήο Πηζηψζεσλ αιιά θαη 

ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηεο Δηαηξίαο. 

 

(ε) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

Δζσηεξηθήο Γηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο ηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (Δ.Γ.Α.Κ.Δ.) ηεο 

Δηαηξίαο θαη ηνπ Γείθηε Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (Απφθαζε 8/459/27.12.2007). 

 

(ζη) έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ππνβνιή γξαπηψλ εθζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ηαθηηθή βάζε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εηεζίσο, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 2/452/1.11.2007 

«Οξγαλσηηθέο απαηηήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΔΠΔΤ», ελψ ζε θάζε πεξίπησζε ε 

Γηνίθεζε ελεκεξψλεηαη άκεζα φηαλ πξνθχςνπλ θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη 

δηνξζσηηθά κέηξα. 

 

1.2 Γείκηηρ Κεθαλαιακήρ Δπάπκειαρ 31/12/2014 
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Ζ Δηαηξία ππνβάιιεη ζε ηπιμηνιαία βάζε ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζηνηρεία γηα 

ηελ θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα. 

 

Ο πληειεζηήο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ζπγθξίλεη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο κε ηηο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ θηλδχλσλ αγνξάο, πηζησηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ. Ο 

πληειεζηήο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31/12/2014 ππνινγίζηεθε 

ζε 31,41 % , ζε ζρέζε κε ην ειάρηζην χςνο ηνπ 8 % πνπ απαηηείηαη. πγθεθξηκέλα κε 

31/12/2014 ππνινγίζηεθε σο εμήο: 

 

Γείκηηρ Κεθαλαιακήρ Δπάπκειαρ 

  

Δπνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα  3,425,646 

Διάρηζηεο Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο γηα ηνλ Πηζησηηθφ Κίλδπλν  0 

Διάρηζηεο Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο γηα ηνλ Κίλδπλν Αγνξάο 35,077 

Διάρηζηεο Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο γηα ηνλ Λεηηνπξγηθφ Κίλδπλν 140,809 

ύνολο Κεθαλαιακών Απαιηήζευν  175,886 

ύνολο ηαθμιζμένος Δνεπγηηικού  10,906,598 

Γείκηηρ Κεθαλαιακήρ Δπάπκειαρ 31.41% 

 

 

 

1.3 Καηηγοπίερ Κινδύνος- γενικέρ απσέρ ανηιμεηώπιζηρ. 

 

1.3.1 Πιζηυηικόρ κίνδςνορ και κίνδςνορ ζςγκένηπυζηρ 

 

Ωο πηζησηηθφο θίλδπλνο λνείηαη ν θίλδπλνο ν νπνίνο επέξρεηαη φηαλ ην 

αληηζπκβαιιφκελν κέξνο αδπλαηεί λα εμνθιήζεη πιήξσο ηα πνζά πνπ νθείιεη ζηελ 

Δηαηξία, φηαλ απηά θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκα. 

 

Ωο θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο, λνείηαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ αλνίγκαηα έλαληη 

κεκνλσκέλσλ αληηζπκβαιινκέλσλ, νκάδσλ ζπλδεδεκέλσλ αληηζπκβαιινκέλσλ θαη 

αληηζπκβαιινκέλσλ ζηνλ ίδην νηθνλνκηθφ ηνκέα ή ζηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα θαη 

ζπλδέεηαη κε κεγάια έκκεζα πηζησηηθά αλνίγκαηα. 

 

Ζ Δηαηξία έρεη δηακνξθψζεη δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ 

ηζρχνληνο λνκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. 
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Ζ Δηαηξία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο ζπλαιιαγέο πειαηψλ 

επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ, ηελ παξνρή πηζηψζεσλ 

(margin), πηζηψζεσλ δηεκέξνπ θαη ηε δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ. 

 

ε θαζεκεξηλή βάζε παξαθνινπζνχληαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ε θαηάζηαζε ησλ 

αλνηθηψλ ζέζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ηα ξεπζηά δηαζέζηκά ηεο, πξνθεηκέλνπ, κε 

θαηάιιειν ρεηξηζκφ θαη απμνκεηψζεηο ησλ παξερνκέλσλ απφ ηελ Δηαηξία θαη ησλ 

παξερνκέλσλ ζ' απηήλ πηζηψζεσλ, λα εμαζθαιίδεηαη επάξθεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

Γηα ηε κείσζε θαη αληηζηάζκηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνρή 

πηζηψζεσλ (margin θαη βξαρππξφζεζκε πίζησζε) απφ ηελ Δηαηξία, ην κνληέιν 

παξνρήο πηζηψζεσλ ζηεξίδεηαη ζηε γεληθή αξρή θαηά ηελ νπνία ε πίζησζε δίδεηαη 

κφλνλ θαηφπηλ ζρεηηθήο έγγξαθεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη πειάηε θαη 

εθφζνλ ν ηειεπηαίνο παξέρεη ζηελ Δηαηξία αληίζηνηρε εμαζθάιηζε ηεο πίζησζεο, επί 

ηεο νπνίαο ζπλίζηαηαη λφκηκν ελέρπξν («Υαξηνθπιάθην Αζθαιείαο»). Πεξαηηέξσ, γηα 

ηελ παξνρή πίζησζεο αμηνινγνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνςεθίσλ πειαηψλ κε 

βάζε ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε, βάζεη ζρεηηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πειάηε πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

πίζησζεο. 

 

ε πξαγκαηηθφ ρξφλν παξαθνινπζείηαη ν αλαιακβαλφκελνο πηζησηηθφο θίλδπλνο αλά 

πειάηε, βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (Ν. 4141/05.04.2013) θαη ηδίσο ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 2/363/30.11.2005 θαη 8/370/26.01.2006 

θαη ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε αθελφο ην ραξηνθπιάθην αζθαιείαο λα απνηειείηαη κφλν 

απφ απνδεθηέο αμίεο, φπσο νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο επνπηεχνπζαο 

αξρήο, αθεηέξνπ ε δηαζπνξά ησλ ραξηνθπιαθίσλ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ηζρχνληνο επνπηηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. 

 

Σα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηδίσο ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο 

πειαηψλ παξαθνινπζνχληαη θαζεκεξηλά, νχησο ψζηε λα ηεξνχληαη ζπλερψο νη 

δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα Μεγάλα Υπημαηοδοηικά Ανοίγμαηα θαη ηελ Δπάξθεηα 

Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

7/459/27.12.2007 φπσο ηζρχεη, ελψ πεξηνδηθά ειέγρεηαη θαη ε ζπλνιηθή έθζεζε ηεο 

Δηαηξίαο ζε κεκνλσκέλνπο ηίηινπο γηα ινγαξηαζκνχο πειαηψλ πίζησζεο. Ζ Δηαηξία 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ Μεγάισλ Υξεκαηνδνηηθψλ Αλνηγκάησλ, ρξεζηκνπνηεί ηελ 

«πιήξσο πξνζαξκνζκέλε αμία αλνίγκαηνο» θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηερληθέο 
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κείσζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα ζην θεθ. 6 ηεο 

παξνχζαο. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο πειάηεο πξνβεί ζε αγνξά ρσξίο λα έρεη πξνθαηαβιεζεί ην 

ηίκεκα ή ρσξίο λα πθίζηαηαη ην επαξθέο ρξεκαηηθφ ππφινηπν θαη δελ έρεη ζπλάςεη κε 

ηελ Δηαηξία ζχκβαζε παξνρήο πίζησζεο, εάλ δελ εμνθιήζεη ην ηίκεκα ηεο αγνξάο ησλ 

κεηνρψλ ζην Σ+2, ε Δηαηξία πξνβαίλεη ζε αλαγθαζηηθή εθπνίεζε ζην Σ+3, ζχκθσλα κε 

ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ηνλ Καλνληζκνχ Δθθαζάξηζεο 

πλαιιαγψλ επί Κηλεηψλ Αμηψλ ζε Λνγηζηηθή Μνξθή, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο. 

 

Δπηπιένλ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν παξαθνινπζνχληαη νη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο αλνηρηέο ζέζεηο πειαηψλ παξαγψγσλ θαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο πειαηψλ ζε μέλεο 

αγνξέο, ζε ηίηινπο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο θαη ησλ πειαηψλ δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίνπ. 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ε Δηαηξία δηαζέηεη ζπζηήκαηα 

παξαθνινχζεζεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ θαη ηεο ζέζεο ησλ πειαηψλ ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλνληαη ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

πεξηπηψζεηο ππεξβάζεσλ ησλ εθάζηνηε ηεζέλησλ νξίσλ, φπσο ελδεηθηηθά, αλψηαην 

φξην πίζησζεο, αλψηαην φξην αγνξαζηηθήο δχλακεο, δηάξζξσζε ραξηνθπιαθίνπ, 

margin calls ζηελ αγνξά αμηψλ ή παξαγψγσλ. 

 

Τπφ θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ηεινχλ ηέινο ηα αλνίγκαηα ηεο Δηαηξίαο ζε 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη άιια αληηζπκβαιιφκελα κέξε, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη θαηά 

ην δπλαηφλ ε οπθολογική διαζποπά ησλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο κε ζθνπφ ηελ 

απνθπγή ησλ ζπγθεληξψζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο θαη ηηο 

επξχηεξεο ζπλεξγαζίεο ηεο Δηαηξίαο. 

 

1.3.2 Κίνδςνορ αγοπάρ (market risk) 

 

Ο θίλδπλνο αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν κείσζεο ηεο αμίαο ελφο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, ιφγσ κεηαβνιψλ ζηελ αγνξά.  
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Ζ Δηαηξία είλαη εηδηθφο Γηαπξαγκαηεπηήο ζηελ Αγνξά Αμηψλ θαη έρεη θσδηθφ 

ζπλαιιαγψλ γηα Ίδην Λνγαξηαζκφ, ζπλεπψο ππφθεηηαη ζηνλ θίλδπλν αγνξάο θαζψο 

είλαη δπλαηφλ λα θαηέρεη πξντφληα ηα νπνία εθηίζεληαη ζε δηαθπκάλζεηο πνπ 

κεηαβάινπλ ηελ αμία ηνπο.  

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ πνπ  απνξξένπλ απφ 

δημιοςπγία ιδίυν θέζευν ηηρ Δηαιπίαρ μέζυ ηηρ  διαδικαζίαρ ειδικήρ 

διαππαγμάηεςζηρ αθνινπζείηαη εκεξήζηα παξαθνινχζεζε θηλδχλνπ αγνξάο, ζέζεσλ 

ηδίνπ ραξηνθπιαθίνπ επί κεηνρψλ θαη παξαγψγσλ κέζσλ επί δεηθηψλ θαη άιισλ 

πξντφλησλ θαη θαηαγξαθή εμέιημεο ηεο ζέζεο θαη ηνπ θηλδχλνπ απηήο έλαληη ησλ νξίσλ 

πνπ έρνπλ ηεζεί.  

 

Καζψο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα (αμίεο θαη ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο)  

ζηα νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνχζα θάζε ε Δηαηξία δελ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξε πνιππινθφηεηα ν έιεγρνο ησλ νξίσλ ζέζεσλ ηεο κέγηζηεο απνδεθηήο δεκηάο 

(maximum loss) θαη ηεο κέγηζηεο δεκίαο αλά κέζν, θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ αγνξάο. Ωζηφζν ππάξρεη πξφβιεςε ζε πεξίπησζε πνπ ε 

Δηαηξία θξίλεη ζθφπηκε ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζε πεξηζζφηεξν πνιχπινθα πξντφληα 

λα γίλεη ρξήζε πην εμειηγκέλσλ θαη θαηάιιεισλ κεζφδσλ κέηξεζεο θηλδχλνπ αγνξάο, 

φπσο ε κέζνδνο ηεο κέγηζηεο δπλεηηθήο δεκηάο (Value at Risk) θιπ.  

 

ηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο από ζςναλλαγέρ για ίδιο 

λογαπιαζμό ε Δηαηξία έρεη ζεζπίζεη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπκπεξίιεςε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ ηεο (Ίδην Υαξηνθπιάθην). 

Δηδηθφηεξα ε Δπελδπηηθή Δπηηξνπή Υαξηνθπιαθίσλ Πειαηψλ δεκηνπξγεί ιίζηα 

επηιέμηκσλ επελδχζεσλ, ελψ ηα φξηα ζέζεσλ θαη κέγηζηεο απνδεθηήο απψιεηαο 

πεξηιακβάλνληαη ηνλ Καλνληζκφ ηεο ππεξεζίαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο δχλαηαη λα ζέηεη επηπιένλ πνηνηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη φξηα, 

ελψ νξίδεη θαη Τπεχζπλν γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Ο Τπεχζπλνο γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζηνλ ίδην ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξίαο, 

δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία ψζηε λα παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηα φξηα πνπ έρεη 

ζέζεη ε Γηνίθεζε. Δπηπιένλ, νη ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγεί ε Δηαηξία γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ θαη νη ζέζεηο πνπ θαηέρεη, παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία 
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Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ, ηφζν ζε ζρέζε κε ηα φξηα πνπ έρεη ζέζεη φζν θαη ηελ 

θεξδνθνξία.  

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηα ίδια διαθέζιμα απηά είλαη θαηαηεζεηκέλα θαηά θχξην ιφγν ζε 

Δπξψ, ζε δηάθνξα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ, ζε ινγαξηαζκνχο 

φςεσο, κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ.  

 

1.3.3 Λειηοςπγικόρ κίνδςνορ (operational risk) 

Ωο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο, λνείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 18 ηνπ λ. 3601/2007 ν 

θίλδπλνο επέιεπζεο δεκηψλ πνπ νθείιεηαη είηε ζηελ αλεπάξθεηα είηε ζηελ αζηνρία 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ζπζηεκάησλ είηε ζε εμσηεξηθά 

γεγνλφηα.  

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ Δηαηξία ζπληζηνχλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν: 

α) ν ιεγφκελνο λνκηθφο θίλδπλνο θαη ηδίσο, ν θίλδπλνο αζηηθήο επζχλεο ηεο Δηαηξίαο 

πξνο θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζε ηξίηνπο, 

β) νη πεξηπηψζεηο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο απάηεο ζε βάξνο ηεο Δηαηξίαο, 

γ) ε δπζιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ 

εξγαζηαθψλ πξαθηηθψλ, 

δ) ε δηαθνπή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή δπζιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, 

ε) ε κε εθαξκνγή ή ε ιαλζαζκέλε εθαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ζη) βιάβε ζε ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο. 

Ζ Δηαηξία δηαζέηεη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηλδχλνπ πνπ απνξξέεη απφ γεγνλφηα 

κε ρακειή ζπρλφηεηα θαη ζνβαξέο επηπηψζεηο. 

 

ε απηά ηα πιαίζηα, ε Δηαηξία επηδηψθεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηα ζπζηήκαηά ηεο θαη εηδηθά ζε ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο 

κε κεγάιν πιήζνο ζπλαιιαγψλ, ελψ έρεη ζεζπίζεη δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζηηο 

εκπνξηθέο εθαξκνγέο θαη ζην εηαηξηθφ δίθηπν θαη δηαζέηεη αλαιπηηθή ιίζηα κε ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ησλ εθαξκνγψλ.  

Ζ Δηαηξία παξαθνινπζεί ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

κεραλνγξαθηθήο θαη ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο, ηε δηακφξθσζε θαη αζθάιεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ, ελψ ιακβάλεη θαζεκεξηλά φια ηα 

απαξαίηεηα αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ, ηα νπνία θπιάζζνληαη 
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ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ζεκείν, πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο πνπ έρεη 

ζέζεη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο. 

 

Έρνπλ ιεθζεί φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε, αλίρλεπζε, θαηαζηνιή 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Οη server θαη νη ππνινγηζηέο ηεο Δηαηξίαο πξνζηαηεχνληαη 

απφ ηνχο θαη απφ θαθφβνπιεο παξεκβάζεηο κέζσ θαηάιιεισλ εθαξκνγψλ (anti-virus, 

firewalls θιπ), ελψ ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα ειεγρφκελεο πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο 

ηεο Δηαηξίαο. Ηδηαίηεξα ν ρψξνο ηνπ dealing room θαη ηνπ computer room δηαζέηνπλ 

έλα επηπιένλ επίπεδν αζθαιείαο. Δπηπιένλ, δηαζέηεη ζχζηεκα UPS γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ειεθηξνδφηεζεο. 

 

Ζ Δηαηξία έρεη θαηαξηίζεη ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ 

δηαζθαιίδεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη λα πεξηνξίδεη ηηο 

δεκίεο, ζε πεξίπησζε ζνβαξήο δηαηαξαρήο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο θαη δχλαηαη 

ελαιιαθηηθά λα ρξεζηκνπνηήζεη ρψξν ιεηηνπξγίαο θαη εμνπιηζκφ δηαζέζηκν ζε κφληκε 

βάζε απφ ηελ ΔΥΑΔ. 

 

Ζ Δηαηξία έρεη ζπλάςεη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην γηα θάιπςε δεκηψλ πνπ ελδέρεηαη λα 

ππνζηεί, κεηαμχ άιισλ, ιφγσ ππξθαγηάο, θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, θαθφβνπισλ 

ελεξγεηψλ θ.α.. 

 

Δπηπιένλ, ε Δηαηξία κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζηα πιαίζηα ησλ ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ 

ειέγρσλ ηνπ, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηε ζσζηή θαη ζπλερή εθαξκνγή θαη ηήξεζε 

ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο έηζη ψζηε λα εληνπίδνληαη 

πεξηπηψζεηο κε εθαξκνγήο ή ιαλζαζκέλεο εθαξκνγήο ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη λα ιακβάλνληαη εγθαίξσο δηνξζσηηθά κέηξα. 

 

Σα επηκέξνπο Σκήκαηα ηεο Δηαηξίαο  είλαη ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, ψζηε 

λα απνθεχγνληαη επηθαιχςεηο πνπ θαζηζηνχλ επρεξή ηελ απφθξπςε ζηνηρείσλ, ηελ 

θαηάρξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πειαηψλ θαη, ελ γέλεη, ηε δηελέξγεηα κεκπηψλ ή θαη 

πνηληθά θνιάζηκσλ πξάμεσλ. 

 

Ζ Δηαηξία έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθέο θαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο γηα 

ηελ θαηάιιειε θαη άκεζε δηεξεχλεζε ελδερφκελσλ παξαπφλσλ θαη θαηαγγειηψλ. Πξνο 
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ηνχην, έρεη νξίζεη Τπεχζπλν Παξαπφλσλ, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ζρεηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δηαηξίαο. 

 

Όιεο νη ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο  (εηζπξάμεηο – πιεξσκέο απφ θαη πξνο 

πειάηεο, πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο θιπ) γίλνληαη καηά κανόνα κέζσ ηξαπεδηθψλ 

θαηαζέζεσλ. Καη’ εμαίξεζε κπνξεί λα γίλεη είζπξαμε ή πιεξσκή κεηξεηψλ απφ ην 

ηακείν ηεο Δηαηξίαο, κφλν έσο έλα ζπγθεθξηκέλν φξην πνπ νξίδεηαη απφ ηελ λνκνζεζία. 

 

Ζ Δηαηξία δηαζθαιίδεη ην δηαρσξηζκφ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη θεθαιαίσλ 

ησλ πειαηψλ πνπ θπιάηηεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

ίδηαο ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη ηε δηάθξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ 

ηεο κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε λα πξνθχπηεη πάληνηε κε ζαθήλεηα ν δηθαηνχρνο ησλ 

θεθαιαίσλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη λα απνθιείεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απφ 

ηελ Δηαηξία ή ηξίηα κε δηθαηνχκελα πξφζσπα ησλ θεθαιαίσλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ ησλ πειαηψλ ηεο. 

 

1.3.4 Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ 

 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δειψλεη ηνλ θίλδπλν αδπλακίαο επξέζεσο επαξθψλ ξεπζηψλ 

δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο. 

Ζ Δηαηξία δηαρεηξίδεηαη ηηο θαζαξέο αλάγθεο ηεο ζε ρξεκαηνδφηεζε, κε βάζε ηηο 

εθάζηνηε ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο ηεο αλάγθεο. Σεινχλ ππφ δηαξθή παξαθνινχζεζε 

νη πηζηψζεηο θαη ε θαηάζηαζε ησλ αλνηθηψλ ζέζεσλ ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη ηα ξεπζηά 

δηαζέζηκά ηεο, πξνθεηκέλνπ, κε θαηάιιειν ρεηξηζκφ θαη απμνκεηψζεηο ησλ 

παξερνκέλσλ απφ ηελ Δηαηξία θαη ησλ παξερνκέλσλ ζ' απηήλ πηζηψζεσλ, λα 

εμαζθαιίδεηαη επάξθεηα θεθαιαίσλ γηα ηελ Δηαηξία. 

 

Ανάλςζηρ Γείκηη Ρεςζηόηηηαρ με 31/12/2014 

   

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο   1,939,630.45 

      

Λνηπέο απαηηήζεηο   341,604.95 

      

Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ   0.00 

      

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ   219,233.55 
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Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα   3,166,568.03 

      

ύνολο κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού   5,667,036.98 

      

      

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο   34,635.02 

      

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο   0.00 

      

Λνηπέο ππνρξεψζεηο   3,397,696.98 

      

Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο   0.00 

      

ύνολο βπασςππόθεζμυν ςποσπεώζευν    3,432,332.00 

   

Δείκτης Ρευστότητας 31/12/2014  165.11% 

 

Ζ Δηαηξία θξνληίδεη λα δηαηεξεί πςειή ξεπζηφηεηα (φπσο ππνδεηθλχεη ν αλσηέξσ 

πίλαθαο) βαζηζκέλε ζε ίδηα κέζα. Πέξαλ απηνχ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ 

θξίζεσλ ξεπζηφηεηαο, πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη κε ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο ζπκθσλίεο 

κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο άληιεζεο θεθαιαίσλ γηα ηελ θάιπςε 

νπνηνλδήπνηε αλαγθψλ, φπσο θαη θεθαιαίνπ θίλεζεο. ηνπο ηξφπνπο άληιεζεο 

θεθαιαίσλ ζε πεξίπησζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεηαη αθφκε ε έθδνζε 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ε ιήςε δαλείνπ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο απφ ηνπο βαζηθνχο 

κεηφρνπο ή/θαη αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. 

 

Δπηπιένλ, εηεζίσο θαη κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πνπ θαηαξηίδεη ε Δηαηξία γηα 

ηα επφκελα 3 έηε, εμεηάδνληαη ελαιιαθηηθά ζελάξηα ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο ξεπζηφηεηαο, 

ελψ δηελεξγείηαη πξνζνκνίσζε αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο κειινληηθέο 

αλάγθεο ηεο Δηαηξίαο ζε ξεπζηφηεηα. 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ππνινγίζηεθε φηη ε ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξίαο  θηλείηαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ζε φια ηα ζελάξηα θαη γηα φια ηα έηε. 

 

 

1.3.5 Κίνδςνορ Κεπδοθοπίαρ 

 

Ωο θίλδπλνο θεξδνθνξίαο λνείηαη ν θίλδπλνο ηεο δπζκελνχο κεηαβνιήο ησλ εζφδσλ 

θαη ησλ εμφδσλ ηεο Δηαηξίαο. 
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Ζ Γηνίθεζε παξαθνινπζεί ζε κεληαία βάζε ηα νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ηα απνηειέζκαηα, 

ελψ αλαιχνληαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα αλά δξαζηεξηφηεηα. Δπηπιένλ ππάξρεη έγθξηζε 

απφ ηε Γηνίθεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ έζνδα ή 

έμνδα γηα ηελ Δηαηξία. 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ αλαιχεηαη ζε ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζρεδηάδεηαη ε αλάπηπμε 

ηεο Δηαηξίαο γηα ηα επφκελα έηε κε ηελ θαηάξηηζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Καηά ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ιακβάλνληαη ππφςε νη πξννπηηθέο θαη νη 

πξνζδνθίεο ηεο Δηαηξίαο φζνλ αθνξά ηε κειινληηθή ηεο αλάπηπμε, ν θίλδπλνο πνπ 

αλαιακβάλεη ελψ ζπλππνινγίδνληαη νη ελδερφκελεο δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο θαη νη 

ζπλζήθεο ηνπ επξχηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

1.3.6 Κίνδςνορ Κεθαλαίυν 

 

Ωο θίλδπλνο θεθαιαίσλ ζεσξείηαη ν θίλδπλνο δπζκελνχο κεηαβνιήο ησλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο. 

 

Ζ Δηαηξία ππνινγίδεη ην χςνο ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε 2/459/27.12.2007 φπσο ηζρχεη, ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Σα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο δελ εκπεξηέρνπλ θαηλνηφκνπο ηίηινπο θαη πβξηδηθά θεθάιαηα. 

 

Σν χςνο θαη ζηαζεξφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο παξαθνινπζείηαη θαη 

κέζσ ηνπ Γείθηε Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη αλά ηξίκελν. 

 

1.3.7 Άλλοι κίνδςνοι (Κίνδςνορ κανονιζηικήρ ζςμμόπθυζηρ, ζηπαηηγικήρ, 

θήμηρ, εξυηεπικοί κίνδςνοι πος μποπεί να πποκύτοςν από ηο θεζμικό, 

οικονομικό, επισειπημαηικό πεπιβάλλον) 

 

Ζ Δηαηξία θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε δηαρείξηζε άιισλ θηλδχλσλ ζηνπο 

νπνίνπο ελδέρεηαη λα εθηεζεί, φπσο ν θίλδπλνο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, 

ζηξαηεγηθήο, θήκεο, ή θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ην ζεζκηθφ, 

νηθνλνκηθφ, επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.  

 

ε απηά ηα πιαίζηα, δηαζέηεη αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο θαη 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 
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ελδερφκελε κε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία θαη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ 

γηα ηε δηφξζσζε ηπρφλ αδπλακηψλ. 

 

Παξαθνινπζνχληαη ηα δεκνζηεχκαηα ζηνλ Σχπν ή ζην δηαδίθηπν, έηζη ψζηε λα 

εληνπίδνληαη ηπρφλ δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξία θαη λα ιακβάλνληαη κέηξα 

ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο δεκνζηφηεηαο.   

 

Γηα ηελ εθπξνζψπεζή ηεο έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε ψζηε λα 

απνθιεηζηεί ε πηζαλφηεηα ακαχξσζεο ηεο θήκεο ηεο απφ ιαλζαζκέλεο ηνπνζεηήζεηο, 

ελψ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ απέλαληη ζηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο έρεη 

εθδνζεί εγθχθιηνο κε θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εθαξκνγή ηνπ 

εηαηξηθνχ πλεχκαηνο έλαληη φισλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε απηή .  

 

Δπίζεο εθαξκφδνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πειάηε, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, έηζη ψζηε λα 

πξνιακβάλεηαη ή λα επηιχεηαη θάζε είδνπο πξφβιεκα κε ηνπο πειάηεο ρσξίο λα 

πιήηηεηαη ε θήκε ηεο Δηαηξίαο. 

 

Δπηπιένλ, ε Δηαηξία παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζην ζεζκηθφ, νηθνλνκηθφ, 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ επηπηψζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα 

έρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 

 

2. Πεδίο Δθαπμογήρ 

 

Οη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο δεκνζηνπνηνχληαη κε βάζε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

παξαξηήκαηνο 1 ηεο 9/459/27.12.2007 Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη 

αθνξνχλ ηελ αλψλπκε Δηαηξία MERIT Υξεκαηηζηεξηαθή ΑΔΠΔY ε νπνία ζπζηήζεθε 

ζηελ Αζήλα.  

 
Ζ Δηαηξία δεκνζηνπνηεί ηηο παξνχζεο πιεξνθνξίεο ζηα πιαίζηα ηεο απφθαζεο 

9/459/27.12.2007, φπσο ηζρχεη, θαη βάζεη ηεο ζρεηηθήο πνιηηηθήο ζπκκφξθσζεο πνπ 

έρεη πηνζεηήζεη. 

 



 15 

ηφρνο ηεο πνιηηηθήο είλαη λα ηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζχληαμε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηεο Δηαηξίαο, 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη θαζψο θαη ηελ δηαρείξηζή ηνπο. 

 

Ζ δεκνζηνπνίεζε ιακβάλεη ρψξα κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ ηεο Δηαηξίαο (www.merit.gr) , 

ζε εηήζηα βάζε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν πξνζεζκία 

δεκνζίεπζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. 

 

Οη δεκνζηνπνηήζεηο ηεο Δηαηξίαο αμηνινγνχληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Γηεχζπλζε θαη θαηφπηλ ππνβάιινληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν έρεη θαη ηελ 

ηειηθή επζχλε γηα ηελ έγθξηζή ηνπο.  

 

Δπηπιένλ, ε Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε αμηνινγεί θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηε ζθνπηκφηεηα ζπρλφηεξεο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζηελ απφθαζε 9/459/27.12.2007 φπσο ηζρχεη, πιεξνθνξηψλ. 

 

3. Ίδια Κεθάλαια 

 

Σα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο γηα επνπηηθνχο ζθνπνχο κε βάζε ηελ απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 2/459/27.12.2007 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ηδίσο 

απφ ηελ 2/572/23.12.2010, αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 Βαζηθά ίδηα θεθάιαηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ην 

απνζεκαηηθφ πξνζφδνπ Δπηθνπξηθνχ Κεθαιαίνπ, ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ θαη ηα 

απνηειέζκαηα εηο λένλ. Απφ ηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα αθαηξνχληαη ε ινγηζηηθή 

αμία ησλ άυισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη άιιεο επνπηηθέο πξνζαξκνγέο 

φπσο ε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξίαο ζην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο 

Δπελδπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

 πκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ δαλεηαθφ θεθάιαην 

κεησκέλεο εμαζθάιηζεο θαη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε δηθαίσκα ζσξεπηηθνχ 

κεξίζκαηνο, νξηζκέλεο δηάξθεηαο. 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ θαηάζηαζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο 

ζηηο 31/12/2014: 

 

 



 16 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ - Βάζει ηηρ αποθ. Γ.. ηηρ Δ.Κ.   

2/459/27.12.2007 όπυρ έσει ηποποποιηθεί και ιζσύει ιδίυρ από ηην 2/572/23.12.2010 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ: 31/12/2014 

   

Α. Βαζικά Ίδια Κεθάλαια  

Α.1. Κύπια ζηοισεία ηυν βαζικών Ιδίυν Κεθαλαίυν  

Α.1.α. Καηαβεβιεκέλν Μεηνρηθφ Κεθάιαην 3,000,372 

 Γηαθνξά απν έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην   

Α.1.β. Απνζεκαηηθφ θαη Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο 203,954 

Α.1.γ. Απνζεκαηηθά (Κέξδε/Εεκίεο) εηο λένλ -116,532 

   

 Σν ηπρφλ ζρεκαηηζκέλν, πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ θεθάιαην γηα Γεληθνχο  

 Κηλδχλνπο πνπ κεηαθέξεηαη ζηε ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε θαηά ηελ εθαξκνγή    

 ησλ ΓΛΠ  

   

 ρεηηθέο παξαηεξήζεηο - εκ. Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή  

   

Α.1.δ. Δλδηάκεζα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ (θέξδε ππφ φξνπο/δεκηέο)  

Α.1.ε. Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (ζηελ πεξίπησζε ησλ ελνπνηεκέλσλ ίδησλ θεθαιαίσλ)  

 Καηαζέζεηο κεηφρσλ γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0 

 ύνολο Α1 3,087,794 

   

Α.2. Ππόζθεηα ζηοισεία ηυν βαζικών Ιδίυν Κεθαλαίυν  

 Τβξηδηθνί ηίηινη εθδφζεσο ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηεο ΔΠΔΤ πνπ θαηφπηλ εηδηθήο  

 έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πεξηιακβάλνληαη ζηα βαζηθά ίδηα  

  θεθάιαηα ζε ελνπνηεκέλε ή/θαη αηνκηθή βάζε  

   

 ύνολο Α2  

   

Α.3. Αθαιπεηικά ζηοισεία Βαζικών Ιδίυν Κεθαλαίυν  

Α.3.α. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία -8,435 

Α.3.β. Ζ ζεηηθή δηαθνξά απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία (ζε δηαξθή βάζε) ησλ άπισλ   

 πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  

Α.3.β. πκκεηνρή ζε πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθψλ  0 

 Τπεξεζηψλ  

   

 ύνολο Α3 -8,435 

 ύνολο Βαζικών Ιδίυν Κεθαλαίυν (Α1+Α2+Α3) 3,079,359 

   

Β. ςμπληπυμαηικά Ιδια Κεθάλαια  

Β.1. Κύπια ζηοισεία ςμπληπυμαηικών Ιδίυν Κεθαλαίυν  

Β.1.α. Απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο θαηά ηελ ά εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ ζηελ εχινγε   

 αμία ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  

Β.1.β. 45% θαζαξψλ θεξδψλ απφ αλαπξνζαξκνγή ηδηφρξεζηκνπνηνχκελσλ παγίσλ  

 πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε κφληκε βάζε, ζηελ εχινγε αμία  

Β.1.γ. 45% θαζαξψλ θεξδψλ απφ απνηίκηζε ζηελ εχινγε αμία δηαζεζiκσλ πξνο   

 πψιεζε κεηνρηθψλ ηίηισλ  

Β.1.δ. Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο θαη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε δηθαίσκα   

 ζσξεπηηθνχ κεξίζκαηνο αφξηζηεο δηάξθεηαο  

Β.1.ε. Ζ ζεηηθή δηαθνξά κεηαμχ ινγηζηηθψλ πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ  

  θαη αληίζηνηρεο αλακελφκελεο δεκίαο γηα ΔΠΔΤ πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ΠΔΓ  
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 ύνολο Β1 0 

   

Β.2. Ππόζθεηα ζηοισεία ςμπληπυμαηικών Ιδίυν Κεθαλαίυν  

 Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο θαη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε δηθαίσκα  

 ζσξεπηηθνχ κεξίζκαηνο, νξηζκέλεο δηάξθεηαο 346,285 

   

 ύνολο Β2 346,285 

 ύνολο ςμπληπυμαηικών Ι.Κ. (Β1+Β2) 346,285 

   

Γ. ηοισεία πος αθαιπούνηαι καηά 50% από ηα βάζικα Ίδια Κεθάλαια   

 και καηά 50% από ηα ζςμπληπυμαηικά Ίδια Κεθάλαια  

Γ.1. Σνπνζεηήζεηο ζε ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ άιισλ ηδξπκάησλ θαη   

 ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ ζηα νπνία ε ΔΠΔΤ ζπκκεηέρεη κε   

 πνζνζηφ άλσ ηνπ 10% ηνπ θεθαιάηνu ησλ ηδξπκάησλ απηψλ  

Γ.2. Σνπνζεηήζεηο ζε ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ άιισλ ηδξπκάησλ ή   

 ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ πνζνζηνχ θάησ ηνπ 10% ηνπ θεθαιαίνπ ησλ  

  ηδξπκάησλ απηψλ, πνπ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ην 10% ησλ ηδηψλ θεθαιαίσλ  

  ηεο ΔΠΔΤ  

Γ.3. Σνπνζεηήζεηο ζε ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη   

 αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ ραξηνθπιαθίνπ, κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 20% ηνπ   

 θεθαιαίνπ ηνπο  

Γ.4. Αξλεηηθή δηαθνξά κεηαμχ ινγηζηηθψλ πξνβιέςεσλ ( αθνξά ηηο ΔΠΔΤ πνπ   

 εθαξκφδνπλ ηελ ΠΔΓ) ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΠΓ/ΣΔ   

 2589/20.8.2007 ''Τπνινγηζκφο Κεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ" έλαληη ηνπ   

 Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηελ "Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ"  

Γ.5. Υξεσζηηθά ππφινηπα πειαηψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαι/αγεο γηα ηηο νπνίεο  

 έρεη παξέιζεη δηάζηεκα 12 κελψλ απφ ηελ εθθαζάξηζή ηνπο, θαηά ην κέξνο   

 πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ ηξέρνπζα αμία ηίηισλ ηνπο  

   

 ύνολο αθαιπεηικών ζηοισείυν 0 

   

   

Γ. ςμπληπυμαηικά Ίδια Κεθάλαια για κάλςτη κινδύνος αγοπάρ   

 Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο  

 ύνολο ςμπληπυμαηικών Ι.Κ. για κάλςτη κινδύνος αγοπάρ 0 

   

 ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ  3,425,644 

 [Α1+Α2+Α3-(50%*Γ)]+[Β1+Β2-(50%*Γ)]+Γ  

 

 

4. Κεθαλαιακέρ Απαιηήζειρ 

 

Ζ Δηαηξία βαζηδφκελε ζηα πξνβιεπφκελα ζην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ 

πιαίζην ππνινγίδεη ηα αλαγθαία ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αλαιακβάλεη ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο σο εμήο : 
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Α. Πςλώναρ Ι – Δλάσιζηερ κεθαλαιακέρ απαιηήζειρ/Τπολογιζμόρ Γείκηη 

Κεθαλαιακήρ Δπάπκειαρ, 

 

Α1) γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, έρεη επηιεγεί ε ηππνπνηεκέλε κέζνδνο ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 3/459/27.12.2007, φπσο ηζρχεη: 

«Τπνινγηζκφο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ Σππνπνηεκέλε 

Πξνζέγγηζε». 

Α2) γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, έρεη επηιεγεί ε κέζνδνο ηνπ βαζηθνχ δείθηε ζχκθσλα 

κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 6/459/27.12.2007, φπσο ηζρχεη: 

«Κεθαιαηαθέο απαηηήζεηο Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ έλαληη ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ» 

Α3) γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο ε Δηαηξία ιφγσ ηνπ φηη κε 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαηείρε 

κφλν κεηνρέο ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ ππνιφγηζε θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα 

ηνλ εηδηθφ θαη γεληθφ θίλδπλν ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο 4/459/27.12.2007, φπσο ηζρχεη: «Τπνινγηζκφο Κεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα θίλδπλν 

αγνξάο». 

 

Β. Πςλώναρ ΙΙ- Δ.Γ.Α.Κ.Δ. 
 

Ζ Δηαηξία ζηα πιαίζηα ηνπ Ππιψλα ΗΗ, εθαξκφδεη Δζσηεξηθή Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο 

ηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (Δ.Γ.Α.Κ.Δ.) κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ζηφρνη σο πξνο 

ηηο θεθαιαηαθέο ηεο απαηηήζεηο αλάινγνη κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη θαη ην 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηεο, ελψ απνηππψλνληαη νη δηαδηθαζίεο, κέηξα, αξρέο θαη 

θαλφλεο πνπ έρνπλ ηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

επάξθεηαο ησλ θεθαιαίσλ ηεο. Παξάιιεια πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί φηη ε Δηαηξία 

ζα εμαθνινπζήζεη λα δηαζέηεη επαξθή θεθάιαηα ζε πεξίπησζε πνπ επέιζνπλ αθξαίεο 

θαηαζηάζεηο, δηελεξγνχληαη stress ζελάξηα ιακβάλνληαο ππφςε πνιιαπινχο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ. 

 

Ωο απνηέιεζκα ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, ε Δηαηξία εθηηκά φηη δηαζέηεη αλά πάζα 

ζηηγκή επαξθή θεθάιαηα ζε ζρέζε ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη ή ελδέρεηαη λα 

αλαιάβεη ζην κέιινλ βάζεη ηνπ κεγέζνπο ηεο, ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ εξγαζηψλ ηεο 

θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ έρεη θαηαξηίζεη, ιακβάλνληαο ππφςε θαη 

ελδερφκελεο αθξαίεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη. 
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Οη ζπλνιηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο  κε εκεξνκελία αλαθνξάο ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2014 είραλ σο εμήο: 

Κεθαλαιακέρ Απαιηήζειρ 

   

Κίνδςνορ  Έκθεζη ανά είδορ 
κινδύνος 

Δλάσιζηερ 
Κεθαλαιακέρ 
Απαιηήζειρ 

   

Αγνξάο 438,468 35,077 

Πηζησηηθφο 8,708,013 696,641 

Λεηηνπξγηθφο 1,760,119 140,810 

   

ύνολα 10,906,600 872,528 

 (ηα πνζά ζε €) 

 

Με  βάζε  ηα  παξαπάλσ ην ζχλνιν ηνπ απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ αλήιζε ζε 872.528 

€. 

 

5. Πιζηυηικόρ κίνδςνορ 
 
5.1 Γημοζιοποιήζειρ πληποθοπιών για ηον πιζηυηικό κίνδςνο 

 

5.1.1 Οπιζμοί 

 

Μία απαίηεζε εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία «αλνηγκάησλ ζε θαζπζηέξεζε» φηαλ έρεη 

παξνπζηαζηεί θαζπζηέξεζε απνπιεξσκήο ηεο γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 90 

εκεξψλ θαη κηθξφηεξν ηνπ έηνπο.   

Γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο κία απαίηεζε ραξαθηεξίδεηαη σο «επηζθαιήο» φηαλ έρεη 

παξνπζηαζηεί θαζπζηέξεζε απνπιεξσκήο ηεο γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο. 

 

5.1.2 Πεπιγπαθή ηυν πποζεγγίζευν και ηυν μεθόδυν πος σπηζιμοποιούνηαι για 

ηον πποζδιοπιζμό ηηρ αξίαρ ηυν ανοιγμάηυν και ηυν πποβλέτευν 

 

Ζ Δηαηξία εμεηάδεη ζπζηεκαηηθά αλ ππάξρνπλ βάζηκεο θαη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη 

κία απαίηεζε έρεη ππνζηεί απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηελεξγεί ζε 

θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο 

ησλ απαηηήζεψλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ζρεκαηίδεη αλάινγεο πξνβιέςεηο. 
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Μία απαίηεζε έρεη ππνζηεί απνκείσζε φηαλ ε ινγηζηηθή ηεο αμία είλαη κεγαιχηεξε απφ 

ην αλακελφκελν αλαθηήζηκν πνζφ ηεο. Σν αλαθηήζηκν πνζφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

ζχλνιν ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εηζπξάμεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο απφ ηελ 

ξεπζηνπνίεζε ηπρφλ θαιπκκάησλ ή εμαζθαιίζεσλ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ λα απνπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ. Όηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο 

φηη ε Δηαηξία δε ζα κπνξέζεη λα εηζπξάμεη φια ηα νθεηιφκελα πνζά ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο κηαο απαίηεζεο, ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα ηελ απνκείσζε ηεο 

αμίαο ηεο απαίηεζεο. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο θαη ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ηεο απαίηεζεο θαη κε ην πνζφ απηφ επηβαξχλνληαη 

ηα απνηειέζκαηα. 

 

Ζ Δηαηξία, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξνβαίλεη ζε δηαγξαθέο 

επηζθαιψλ απαηηήζεσλ - επεηδή βάζηκα εθηηκά φηη απηέο είλαη αλεπίδεθηεο είζπξαμεο 

έλαληη ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί, κε ζθνπφ ηελ απνκείσζε ηεο 

αμίαο ηνπο. 

 

5.1.3 ςνολικό ποζό ανοιγμάηυν 

 

χκθσλα κε ηελ Σππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ειάρηζησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, απαηηείηαη ε θαηάηαμε ησλ 

αλνηγκάησλ ζε θαηεγνξίεο αλνηγκάησλ θαη πξνηείλεηαη ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο, πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλαιφγσο κε ηελ θαηεγνξία ζηελ 

νπνία αλήθνπλ ηα αλνίγκαηα θαζψο επίζεο θαη ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο δηαβάζκηζε. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ αλνηγκάησλ ηεο Δηαηξίαο 

θαη ηα αληίζηνηρα ζηαζκηζκέλα πνζά κε βάζε ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν θαη κε 

εκεξνκελία αλαθνξάο 31/12/2014: 

 

Κλάζειρ ανοιγμάηυν και ζηαθμιζμένα ποζά βάζει Σςποποιημένηρ Μεθόδος 

      

 Καηηγοπία Ανοίγμαηορ Άνοιγμα  
ηαθμιζμένο  

Άνοιγμα 
 

Δλάσιζηη 
 

Κεθαλαιακή 
Απαίηηζη 

      

 Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαηά  
θεληξηθψλ θπβεξλήζεσλ ή θεληξηθψλ  ηξαπεδψλ 24,421  0 # 0 
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 Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαηά αξρψλ 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πεξηθεξεηαθψλ 
θπβεξλήζεσλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ 17,994  3,599 # 288 

 Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαηά ησλ 
ηδξπκάησλ (ιεθηφηεηα κηθξφηεξε ησλ 3  κελψλ) 4,338,442  6,487,359 # 518,989 

 Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαηά  
Πειαηψλ Ληαληθήο 1,107,249  1,107,249 # 88,580 

 Δλζψκαηα Πάγηα ηνηρεία 141,246  141,246 # 11,300 

 Υαξηνθχιαθηα Μεηνρψλ θαη ζπκκεηνρψλ, ηα  
νπνία δελ αθαηξνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα 196,588  196,588 # 15,727 

 Λνηπέο Καηεγνξίεο Αλνηγκάησλ 771,973  771,973 # 61,758 

Σακείν θαη εμνκνηνχκελα ζηνηρεία 2,844  0  0 

 ύνολα 6,600,756  8,708,013  696,641 

 

 

5.1.3. Γευγπαθική καηανομή ηυν ζημανηικόηεπυν καηηγοπιών ανοιγμάηυν 

 

Σα θξηηήξηα ηεο παξαθάησ γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο έρνπλ θαζνξηζζεί θαηά ηελ θξίζε 

ηεο Δηαηξίαο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη δελ πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

ζηηο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Με 

εκεξνκελία 31.12.2014 ε θαηαλνκή είρε σο εμήο: 

 

Γευγπαθική καηανομή καηηγοπιών ανοιγμάηυν     

          

 Καηηγοπία Ανοίγμαηορ 
ςνηελεζηήρ 
ηάθμιζηρ 

 
ςνολικό 
Ποζό € 

 Δλλάδα  Δςπώπη  
Δκηόρ 

Δςπώπηρ 

 Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο απαηηήζεηο 
θαηά θεληξηθψλ θπβεξλήζεσλ ή 
ηξαπεδψλ 0%  24,421  24,421  0  0 

 Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο απαηηήζεηο 
θαηά αξρψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 
πεξηθεξεηαθψλ θπβεξλήζεσλ θαη 
ηνπηθψλ αξρψλ 20%  17,994  17,994  0  0 

 Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο απαηηήζεηο 
θαηά ηδξπκάησλ  (ιεθηφηεηα κηθξφηεξε 
ησλ 3 κελψλ) 0%  0  0  0  0 

 Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο απαηηήζεηο 
θαηά ηδξπκάησλ  (ιεθηφηεηα κηθξφηεξε 
ησλ 3 κελψλ) 20%  15,619  15,619  0  0 

 Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο απαηηήζεηο 
θαηά ηδξπκάησλ  (ιεθηφηεηα κηθξφηεξε 
ησλ 3 κελψλ) 50%  0  0  0  0 

 Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο απαηηήζεηο 
θαηά ηδξπκάησλ  (ιεθηφηεηα κηθξφηεξε 
ησλ 3 κελψλ) 150%  4,322,823  4,322,823  0  0 

Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο  απαηηήζεηο 
θαηά ησλ Πειαηψλ  Ληαληθήο 100%  1,107,249  1,107,249  0  0 
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Δλζψκαηα Πάγηα ηνηρεία 100%  141,246  141,246  0  0 

Υαξηνθπιάθηα Μεηνρψλ θαη 
ζπκκεηνρψλ, ηα νπνία δελ αθαηξνχληαη 
απφ ηα ίδηα θεθάιαηα 100%  196,588  196,588  0  0 

 Λνηπέο Καηεγνξίεο Αλνηγκάησλ 100%  771,973  771,973  0  0 

Σακείν θαη εμνκνηνχκελα ζηνηρεία 0%  2,844  2,844  0  0 

 ύνολα   6,600,756   6,600,756  0  0 

 

 

5.1.4. Ανάλςζη ηυν διαθόπυν καηηγοπιών ανοιγμάηυν ανά κλάδο 

 

Οη θαησηέξσ θιάδνη έρνπλ θαζνξηζζεί θαηά ηελ θξίζε ηεο Δηαηξίαο, ιακβαλνκέλνπ 

ππφςε φηη δελ πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζηηο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο 

απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.  Με εκεξνκελία 31.12.2014  ε αλάιπζε 

είρε σο εμήο: 

 

Ανάλςζη καηηγοπιών ανοιγμάηυν ανά κλάδο   

        

 Καηηγοπία Ανοίγμαηορ 
ςνηελεζηήρ 
ηάθμιζηρ 

 
ςνολικό 
Ποζό € 

 Ιδπύμαηα  Ιδιώηερ 

 Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο 
απαηηήζεηο θαηά θεληξηθψλ 
θπβεξλήζεσλ ή ηξαπεδψλ 0%  24,421  24,421   

 Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο 
απαηηήζεηο θαηά αξρψλ ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο,πεξηθεξεηαθψλ 
θπβεξλήζεσλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ 20%  17,994  17,994   

 Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο 
απαηηήζεηο θαηά ηδξπκάησλ  
(ιεθηφηεηα κηθξφηεξε ησλ 3  κελψλ) 

0%-20%-50%-
150%  4,338,442  4,338,442   

 Απαηηήζεηο ή ελδερφκελεο 
απαηηήζεηο θαηά ησλ Πειαηψλ 
Ληαληθήο 100%  1,107,249    1,107,249 

Λνηπά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ 0%-100%  1,112,651  1,112,651   

        

 ύνολα   6,600,756  5,493,508  1,107,249 

 

5.1.5. και 5.1.6. Ανάλςζη ηυν διαθόπυν καηηγοπιών ανοιγμάηυν, με βάζη ηην 

εναπομένοςζα ληκηόηηηά ηοςρ. 
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ςνοπηική λογιζηική καηάζηαζη ηηρ 31/12/2014 ζύμθυνα με ηα ΓΠΥΠ       

            

 
Έυρ 1 

μήνα  
1-3 

Μήνερ  
3-12 
μήνερ  1-5 έηη  

Πάνυ 
από  
5 έηη  ύνολο 

            

 ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ            

            

Μη Κςκλοθοπούν Δνεπγηηικό            

Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο       141,246    141,246 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία       8,435    8,435 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο  
απαηηήζεηο       219,423    219,423 

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο  
Απαηηήζεηο       885,893    885,893 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε            

ύνολο μη Kςκλοθοπούνηορ 
ενεπγηηικού          1,254,997     1,254,997 

Κςκλοθοπούνηα Πεπιοςζιακά  
ηοισεία            

Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο  
Απαηηήζεηο 1,478,903  45,737  44,808  370,182  0  1,939,630 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε  
εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ     219,234       

Λνηπέο Απαηηήζεηο            

Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία  
ελεξγεηηθνχ     341,605       

Σακεηαθά δηαζένηκα θαη 
ηζνδχλακα 3,166,568           

ύνολο Kςκλοθοπούνηορ  
ενεπγηηικού 4,645,471   45,737   605,647   370,182   0  5,667,037 
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5.1.7. Σα ποζά ηυν επιζθαλών ανοιγμάηυν και ηυν ανοιγμάηυν ζε καθςζηέπηζη 

καηανεμημένυν καηά ζημανηικέρ γευγπαθικέρ πεπιοσέρ. 

 

Καηηγοπία 
Ανοίγμαηορ 

ε καθςζηέπηζη  Δπιζθαλή  Πποβλέτειρ 

 

Ποζό 
επιβάπςνζηρ 

αποηελεζμάηυν 
σπήζη 2014 

  ΔΛΛΑΓΑ  ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ  ΔΛΛΑΓΑ  ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ     
 Απαηηήζεηο θαηά 
επηρεηξήζεσλ            

 Απαηηήζεηο θαηά 
πειαηψλ ιηαληθήο     578,547    578,547  10,230 

 ύνολα 0  0  578,547  0  578,547  10,230 

 

 

5.1.8. Η εηήζια ζςμθυνία ηηρ κίνηζηρ ηυν πποζαπμογών ηηρ αξίαρ απαιηήζευν 

και ηυν ανηίζηοισυν πποβλέτευν. 

 

Καηηγοπία Ανοίγμαηορ 
Απσικό 

Τπόλοιπο 
01/01/2013 

Ππόβλετη 
πποηγούμενηρ 

σπήζηρ 

Υπήζη 
πποβλέτευν 

μέζα ζηη 
σπήζη 

Νέερ 
Πποβλέτειρ 

Σελικό 
Τπόλοιπο 

       

 Απαηηήζεηο θαηά επηρεηξήζεσλ      

 Απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ  ιηαληθήο 555,168 13,149 0 10,230 578,547 

 Απαηηήζεηο θαηά ηδξπκάησλ      

 Λνηπά Αλνίγκαηα      

      

 ύνολα 555,168 13,149 0 10,230 578,547 

 

 

5.1.9 Οι πποζαπμογέρ αξίαρ και ηα έζοδα από ανακηήζειρ απαιηήζευν πος είσαν 

διαγπαθεί και καηασυπούνηαι απεςθείαρ ζηα αποηελέζμαηα.  

 

Καηηγοπία Ανοίγμαηορ 
Πποζαπμογέρ 

Αξίαρ 
Έζοδα από ανακηήζειρ 

απαιηήζευν 

Απαηηήζεηο θαηά επηρεηξήζεσλ  0.00 0.00 

Απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ ιηαληθήο  0.00 0.00 

Λνηπά Αλνίγκαηα 0.00 0.00 
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ύνολα 0.00 0.00 

5.2 Σςποποιημένη Μέθοδορ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε Δηαηξία ππνινγίδεη ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ηεο 

απαηηήζεηο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο 3/459/27.12.2007 «Τπνινγηζκφο Κεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ έλαληη 

ηνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ ησλ ΔΠΔΤ ζχκθσλα κε ηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε». 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηππνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο αλαγλσξηζκέλσλ Δμσηεξηθψλ Οξγαληζκψλ 

Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο (Δ.Ο.Π.Α) (Fitch Ratings, Standard and Poor’s Rating 

Services, Moody’s Investor Service). 

 

Καηεγνξίεο αλνηγκάησλ γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη Δ.Ο.Π.Α είλαη ηα αλνίγκαηα 

θαηά ηδξπκάησλ.  

 

Οη αμίεο ησλ αλνηγκάησλ πξηλ θαη κεηά ηελ επίδξαζε ησλ ηερληθψλ κείσζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηηο αμηνινγήζεηο αλαγλσξηζκέλσλ Δ.Ο.Π.Α. κε 

εκεξνκελία αλαθνξάο 31/12/2014 απεηθνλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

 

Καηηγοπία Βαθμίδα Πιζηυηικήρ 
Ποιόηηηαρ 

Άνοιγμα  ηαθμιζμένο 
άνοιγμα 

    

Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ηδξπκάησλ  20% 15,619 3,124 

Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ηδξπκάησλ  50% 0 0 

Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ηδξπκάησλ  150% 4,322,823 6,484,235 

ΤΝΟΛΟ  4,338,442 6,487,359 

 

 

6. Σεσνικέρ Μείυζηρ Κινδύνος 

 
Γεληθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο είλαη ην χςνο ησλ παξερφκελσλ πηζηψζεσλ, λα κελ 

μεπεξλά ηελ ηθαλφηεηα εμφθιεζεο ησλ πειαηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ εθαξκφδνληαη 

πνιηηηθέο γηα ηελ αληηζηάζκηζε θαη κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κέζσ ηεο ιήςεο 

εμαζθαιίζεσλ. 
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Σα είδε εμαζθαιίζεσλ πνπ ιακβάλεη ε Δηαηξία ζπλίζηαληαη ζηα ραξηνθπιάθηα 

αζθαιείαο ησλ πειαηψλ. Ζ απνηίκεζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ αζθαιείαο δηελεξγείηαη 

θαζεκεξηλά κε ηηο ηξέρνπζεο αγνξαίεο ηηκέο, ελψ ε δηαζπνξά ηνπο αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

(2/363/30.11.2005 θαη 8/370/26.1.2006). Σν ραξηνθπιάθην αζθαιείαο απνηειείηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηηο απνδεθηέο αμίεο πνπ νξίδνληαη ζηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνλ Καλνληζκφ Παξνρήο Πηζηψζεσλ ηεο Δηαηξίαο . 

 

Ζ Δηαηξία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλνηγκάησλ απφ ινγαξηαζκνχο πειαηψλ margin 

θαη βξαρππξφζεζκεο πίζησζεο (Σ+2), ρξεζηκνπνηεί ηελ Αλαιπηηθή Μέζνδν 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμαζθαιίζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφδεηαη ε 

αμία ηνπ αλνίγκαηνο κε βάζε ηελ αμία ηεο εμαζθάιηζεο θαη ηελ κεηαβιεηφηεηα ηφζν 

ηνπ αλνίγκαηνο φζν θαη ηεο εμαζθάιηζεο θαη ππνινγίδεηαη ε «πιήξσο 

πξνζαξκνζκέλε αμία αλνίγκαηνο», ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο 3/459/27.12.2007 φπσο ηζρχεη. 

 

Πίνακαρ ανοιγμάηυν με εξαζθαλίζειρ με Ημεπομηνία Αναθοπάρ ηην 31/12/2014 

   

   

Δίδορ Ανοίγμαηορ 
Αξία Ανοίγμαηορ πος 

καλύπηεηαι από 
εξαζθαλίζειρ 

Αποηίμηζη ζηαθμιζμένυν 
Υαπηοθςλακίυν Αζθαλείαρ 

   

Πειάηεο κε Πίζησζε (margin) 131,595.91 831,244.18 

Πειάηεο κε Πίζησζε δηεκέξνπ (2D) 605,146.52 1,358,647.76 

 

 

7. Πιζηυηικόρ Κίνδςνορ Ανηιζςμβαλλόμενος 

 

Ζ Δηαηξία κε εκεξνκελία 31/12/2014 δελ έρεη δηελεξγήζεη ζπλαιιαγέο πνπ 

δεκηνπξγνχλ θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ έηζη φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηελ απφθαζε 

ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 5/459/27.12.2007 φπσο ηζρχεη, « Πηζησηηθφο Κίλδπλνο 

Αληηζπκβαιινκέλνπ». 
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8. Κίνδςνορ Αγοπάρ 

 

Ζ Δηαηξία φζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ γηα 

θίλδπλν ζέζεο, ηνλ θίλδπλν δηαθαλνληζκνχ θαη αληηζπκβαιινκέλνπ θαη γηα ηα κεγάια 

ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα, ππνινγίδεη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 4/459/27.12.2007 φπσο ηζρχεη. 

 

Όζνλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ θίλδπλν 

ζπλαιιάγκαηνο θαη ηνλ θίλδπλν βαζηθνχ εκπνξεχκαηνο, ε Δηαηξία ππνινγίδεη 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

4/459/27.12.2007 φπσο ηζρχεη. 

Ζ Δηαηξία απνηηκά ζε θαζεκεξηλή βάζε ηηο ζέζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ κε 

ηηο ηξέρνπζεο αγνξαίεο ηηκέο θαη ππνινγίδεη ηνλ εηδηθφ θαη γεληθφ θίλδπλν ζέζεο ηνπ 

ίδηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

 

Με ζηνηρεία 31.12.2014 ε Δηαηξία δηέζεηε ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ χςνπο 

219.234,00 €. Αλαιπηηθά νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο κε εκεξνκελία 31.12.2014 είλαη : 

 

Κίνδςνορ Αγοπάρ: Κεθαλαιακέρ απαιηήζειρ με ημεπομηνία 31/12/2014 

  

  

Κεθαλαιακέρ απαιηήζειρ για ηην κάλςτη κινδύνος αγοπάρ 

  

1. Έλαληη Κηλδχλνπ Θέζεο 35.08 

2. Έλαvηη Κηλδχλνπ απφ κεηαβνιέο ηζνηηκηψλ 0.00 

3. Έλαvηη Κηλδχλνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ  0.00 

4. Έλαvηη Κηλδχλνπ Γηαθαλνληζκνχ / Παξάδνζεο  0.00 

5. Έλαvηη Κηλδχλνπ Μ.Υ.Α. 0.00 

(τα ποσά σε χιλ. Εuρώ)  

 

9. Λειηοςπγικόρ κίνδςνορ 

 

9.1. Σπόπορ ςπολογιζμού ηυν κεθαλαιακών απαιηήζευν ένανηι ηος 

λειηοςπγικού κινδύνος 

 

Οη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ππνινγίδνληαη απφ ηελ 

Δηαηξία κε ηε κέζνδν ηνπ Βαζηθνχ Γείθηε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
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Απφθαζε 6/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο «Κεθαιαηαθέο απαηηήζεηο Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ». Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ιακβάλεηαη 

ππφςε ν κέζνο φξνο ησλ αθαζάξηζησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, φηαλ νη ρξήζεηο είλαη ιεηηνπξγηθά 

θεξδνθφξεο(ζχκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκφ αθαζάξηζησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ γηα 

ΔΠΔΤ βάζε ΓΛ). 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ηεο Δηαηξίαο είλαη ε αθφινπζε: 

 

Πίνακαρ Ανάλςζηρ Λειηοςπγικού Κινδύνος  

 

Πεξηγξαθή Υπήζη 2011 Υπήζη 2012 Υπήζη 2013 

    

 χλνιν Δζφδσλ 1,676,539 1,269,208 1,657,055 

 χλνιν Δμφδσλ 648,025 525,681 612,907 

 Γιαθοπά Έζοδα -Έξοδα: 1,028,514 743,527 1,044,148 

    

Μέζνο φξνο ηξηψλ εηψλ (απφιπηε/ηηκή)   938,730   

    

  *15%= 140,809   

      

Λειηοςπγικόρ κίνδςνορ 12.5 140,809 1,760,118 

        

 

Απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε απνηππψλεηαη πσο ν Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο ηεο Δηαηξίαο 

γηα ηηο ππνβνιέο εληφο ηνπ έηνπο αλέξρεηαη ζε 1.760.118 €. Καηά ζπλέπεηα ε 

ειάρηζηε θεθαιαηαθή απαίηεζε αλέξρεηαη ζε 140.809 €. 

 

 

10. Ανοίγμαηα ςπό μοπθή μεηοσών πος δεν πεπιλαμβάνονηαι ζηο 

σαπηοθςλάκιο ζςναλλαγών.   

 

Ζ Δηαηξία δελ παξνπζηάδεη άλνηγκα ππφ ηε κνξθή κεηνρψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζην ραξηνθπιάθην  ζπλαιιαγψλ ηεο. 
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11. Αποδοσέρ  

 

Ζ Δηαηξία ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απφθαζε 

26/606/22.11.2011 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πνπ 

ηξνπνπνηεί ηελ 9/459/27.12.12.2007, δεκνζηνπνηεί ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή θαη πξαθηηθή απνδνρψλ πνπ πηνζέηεζε γηα ηηο θαηεγνξίεο 

εθείλεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ νπνίσλ νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 

νπζηψδε αληίθηππν ζην πξνθίι ηνπ θηλδχλνπ. 

 

Τπεχζπλν γηα ηελ ζέζπηζε, εθαξκνγή θαη εηήζηα αλαζεψξεζε ηεο πνιηηηθήο 

απνδνρψλ είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο. 

 

Ζ Δηαηξία δελ ζπγθξνηεί Δπηηξνπή Απνδνρψλ θαζψο δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 2 ηνπ Ν. 3606/2007 θαη δελ απαζρνιεί πάλσ απφ 100 άηνκα 

πξνζσπηθφ. 

 

Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο απνδνρψλ ε Δηαηξία δελ απαζρφιεζε εμσηεξηθφ 

ζχκβνπιν. 

 

Καηφπηλ αμηνιφγεζεο σο πξνο ηνλ βαζκφ επίδξαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζην πξνθίι θηλδχλνπ ηεο Δηαηξίαο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελέηαμε ζηελ 

πνιηηηθή απνδνρψλ, ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη ηνπο επηθεθαιείο 

ηκεκάησλ πλαιιαγψλ, Γηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, παξνρήο πίζησζεο θαζψο θαη 

πξφζσπα πνπ αζθνχλ θαζήθνληα ειέγρνπ. 

 

Καηά ηε δηακφξθσζε ησλ απνδνρψλ ησλ πξνζψπσλ ησλ νπνίσλ νη επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ νπζηψδε αληίθηππν ζην πξνθίι ηνπ θηλδχλνπ, ε Γηνίθεζε ηεο 

Δηαηξίαο κεξηκλά ψζηε: 

 

 νη απνδνρέο πνπ ζπκθσλνχληαη λα ζπλάδνπλ θαη λα πξνάγνπλ ηελ νξζή θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη λα κελ ελζαξξχλνπλ ηελ 

αλάιεςε ππεξβνιηθψλ θηλδχλσλ απφ ηελ Δηαηξία 

 νη απνδνρέο πνπ ζπκθσλνχληαη λα είλαη ζχκθσλεο πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή, ηνπο ζηφρνπο, ηηο αμίεο θαη ηα καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ηεο 

Δηαηξίαο. 
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 λα κελ πξνβιέπνληαη ακνηβέο θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

 νη απνδνρέο πνπ ζπκθσλνχληαη λα απνζαξξχλνπλ ηε ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ 

 νη κεηαβιεηέο απνδνρέο πνπ ηπρφλ ζπκθσλνχληαη λα δχλαληαη λα 

αλαζηέιινληαη ελ κέξεη ή πιήξσο φηαλ δελ ηθαλνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη 

ζηελ θείκελε λνκνζεζία δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ξεπζηφηεηαο. 

 νη ππνγξαθφκελεο ζπκβάζεηο λα κελ πξνβιέπνπλ ξπζκίζεηο πνπ αληακείβνπλ 

ηελ απνηπρία, φπσο ελδεηθηηθά λα κελ πξνβιέπνπλ πιεξσκέο ζε πεξίπησζε 

θαηαγγειίαο ζχκβαζεο πέξαλ ησλ νξηδφκελσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 νη ππνγξαθφκελεο ζπκβάζεηο λα πξνβιέπνπλ φηη ην πξνζσπηθφ 

απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο αληηζηάζκηζεο 

θηλδχλνπ ή αζθάιηζε ζπλδεδεκέλε κε ακνηβή ή επζχλε γηα λα γηα λα 

θαηαζηξαηεγνχληαη νη ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο. 

 

Οη ζπλνιηθέο απνδνρέο δηαθξίλνληαη ζε ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο. ηαζεξέο 

ζεσξνχληαη νη απνδνρέο νη νπνίεο δελ ζπλδένληαη κε ηηο επηδφζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη θαηαβάιινληαη κεληαίσο. Μεηαβιεηέο απνδνρέο ζεσξνχληαη νη πξφζζεηεο 

πιεξσκέο ή παξνρέο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηηο επηδφζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ή 

απφ ζπκβαηηθνχο φξνπο. 

 

Γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηαβιεηέο/έθηαθηεο ακνηβέο δχλαηαη λα 

εγθξίλεη ε Γεληθή πλέιεπζε. 

 

Γηα ηα ινηπά πξφζσπα ησλ νπνίσλ νη ελέξγεηεο έρνπλ νπζηψδε αληίθηππν ζην 

πξνθίι θηλδχλνπ ηεο Δηαηξίαο, νη κεηαβιεηέο ακνηβέο, θαηά θαλφλα νξίδνληαη σο 

πνζνζηφ επί εζφδσλ ηεο Δηαηξίαο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ππεξεζίεο ζηελ παξνρή 

ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ν ππάιιεινο – ζπλήζσο εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ 

ζπλαιιαγψλ πειαηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ ν ππάιιεινο κεζνιαβεί ή ηνπο 

νπνίνπο έρεη ζπζηήζεη ζηελ Δηαηξία. 

 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ ακνηβψλ, ε Δηαηξία δελ ζέηεη πνζνηηθνχο ζηφρνπο 

πσιήζεσλ, ζην πξνζσπηθφ δει. νη κεηαβιεηέο ακνηβέο δελ ζπλδένληαη κε επηδφζεηο 

θαη ζηφρνπο γηα ην πξνζσπηθφ αιιά κε ηα έζνδα πνπ ιακβάλεη ε Δηαηξία θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο παξέρεη ην κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
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ε θάζε πεξίπησζε, νη κεηαβιεηέο απνδνρέο ζεσξνχληαη νηθεηνζειείο παξνρέο ηεο 

Δηαηξίαο θαη θαηαβάιινληαη πξνζσξηλά κε ηελ έλλνηα φηη ε Δηαηξία κπνξεί 

νπνηεδήπνηε λα δηαθφπηεη ή λα αλαθαιεί ηελ θαηαβνιή ηνπο. Δηδηθφηεξα, ε Δηαηξία 

δηθαηνχηαη λα αλαζηέιιεη πιήξσο ή ελ κέξεη ηελ θαηαβνιή πξφζζεησλ απνδνρψλ 

φηαλ δελ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηνχκελνη απφ ηε λνκνζεζία δείθηεο (θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο, ξεπζηφηεηαο θιπ.) ή φηαλ ε νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη 

ζεκαληηθά, ηδηαίηεξα δε ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο θαζίζηαηαη αβέβαηε ε νκαιή 

ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Πξφζζεηεο παξνρέο, φπσο πηζησηηθέο θάξηεο, θηλεηά ηειέθσλα, πξφζζεηεο 

ζπληαμηνδνηηθέο θαη ινηπέο παξνρέο δχλαληαη λα παξέρνληαη, θαηά πεξίπησζε, κε 

απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, εθφζνλ νη δείθηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ξεπζηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο ην επηηξέπνπλ. 

 

Λφγσ ηνπ κεγέζνπο, ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο θχζεο ηεο Δηαηξίαο θαη δεδνκέλνπ 

δε δηαζέηεη κεηνρέο ηεο ζην επξχ θνηλφ, δελ θαηαβάιιεη κέξνο ησλ κεηαβιεηψλ 

απνδνρψλ ζε κεηνρέο ή παξφκνηα ζηνηρεία ηεο ίδηαο ηεο Δηαηξίαο. 

 

Γηα ην 2014 νη δείθηεο ηεο Δηαηξίαο  είλαη ηθαλνπνηεηηθνί, ζε απηά ηα πιαίζηα ε Δηαηξία 

δελ ρξεηάζηεθε λα αλαζηείιεη κέξνο ησλ κεηαβιεηψλ ακνηβψλ. 

 

ην παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο απνδνρέο πνπ 

θαηαβιήζεθαλ ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο, 2014.  



 32 

 
 
 

 Νέεο πιεξσκέο ιφγσ πξφζιεςεο θαη αξηζκφο δηθαηνχρσλ :  60.016,76€/ 6 

άηνκα. 

 Πιεξσκέο ιφγσ απνρψξεζεο θαη αξηζκφο δηθαηνχρσλ: 27.392,86 €/5 άηνκα. 

 Ύςνο απνδεκηψζεσλ απφιπζεο: 816,67 €.  

 Τςειφηεξν πνζφ απνδεκίσζεο ζε κεκνλσκέλν πξφζσπν: 816,67 €.  
 

 

12.  Πολιηική ζςμμόπθυζηρ ππορ ηιρ ςποσπεώζειρ δημοζιοποίηζηρ από ηην 

Δηαιπία εποπηικήρ θύζευρ πληποθοπιών ζσεηικά µε ηην κεθαλαιακή επάπκεια, 

ηοςρ κινδύνοςρ πος αναλαμβάνει καθώρ και ηη διασείπιζή ηοςρ. 

 

Ζ πνιηηηθή ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο δεκνζηνπνίεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηελ ζπλέρεηα πηνζεηείηαη ζε εθαξκνγή ηεο 9/459/27.12.2007 απφθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο γηα ηελ «Γεκνζηνπνίεζε απφ 

ηηο Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ επνπηηθήο θχζεσο πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα, ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ θαζψο θαη 

ηε δηαρείξηζε ηνπο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ 9/572/23.12.2010 απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηεο Δ.Κ. θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 2 ην νπνίν πξνζζέηεη «ηελ ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε ηεο πνιηηηθήο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο δεκνζηνπνίεζεο ηεο 

παξνχζαο πνπ εθαξκφδεη ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ».  

 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΠΟΓΟΥΩΝ (€) 

840.956,58 

ΑΠΟΓΟΥΔ 

ΑΝΩΣΔΡΗ 

ΓΙΟΙΚΗΗ (€) 

253.612,31 

ΛΟΙΠΔ  

ΑΠΟΓΟΥΔ (€) 

587.344,27 

ΣΑΘΔΡΔ 

ΑΠΟΓΟΥΔ (€) 

133.451,85 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

ΑΠΟΓΟΥΔ (€) 

120.160,46 

ΣΑΘΔΡΔ 

ΑΠΟΓΟΥΔ (€) 

464.368,33 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

ΑΠΟΓΟΥΔ (€) 

122.975,94 
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ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο ε Δηαηξία κε βάζε ηα εηδηθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ην κέγεζνο θαη ηελ παξνπζία ηεο ζε 

δηεζλείο αγνξέο αμηνινγεί πσο δελ ζπληξέρεη ιφγνο γηα ζπρλφηεξε ηνπ έηνπο 

δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ηεο. Καηά ζπλέπεηα νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ Απφθαζε δεκνζηνπνηνχληαη εηεζίσο θαη ην αξγφηεξν κέρξη 

ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. 

 

Ζ βαζηθή δεκνζηνπνίεζε ιακβάλεη ρψξα µέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ ηεο Δηαηξίαο 

(www.merit.gr) ζην δηαδίθηπν ζηελ ελφηεηα «Ζ MERIT» ζηνλ ηνκέα «Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο» κε δηαθξηηέο επηθεθαιίδεο. εκεηψλεηαη πσο ζηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο γίλεηαη κλεία ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεκνζηνπνηήζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ αλσηέξσ Απφθαζε.  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ελ ιφγσ 

δεκνζηνπνηήζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ άληιεζεο, 

επεμεξγαζίαο θαη παξάζεζεο ησλ δεηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ. Ζ επζχλε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εμνκνηψλεηαη µε ηελ αληίζηνηρε επζχλε θαη αξκνδηφηεηά ηνπ, 

γηα ηελ αθξίβεηα θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ησλ δεκνζηεπφκελσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. Όιεο νη πιεξνθνξίεο έρνπλ δηαηππσζεί µε ηξφπν ζαθή 

θαη θαηαλνεηφ, είλαη αιεζείο θαη φρη παξαπιαλεηηθέο. Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ 

νινθιεξψζεθε ζηηο 31/12/2014 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, έθξηλε πσο δελ ζπληξέρεη 

ηδηαίηεξνο ιφγνο λα αλαζέηεη ζε εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηνλ  έιεγρν ή ηελ επηζθφπεζε, 

ζχκθσλα µε ηα ηζρχνληα ειεγθηηθά πξφηππα, ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ 

δεκνζηνπνηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηεο αλσηέξσ Απφθαζεο.  

 

Ζ ζχληαμε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ 

Απφθαζε έρεη αλαηεζεί απφ ην Γ.. ηεο Δηαηξίαο ζηνλ ππεχζπλν ηεο Τπεξεζίαο 

Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε θξφληηζε 

γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεηηθνχ θεηκέλνπ, ην νπνίν θαη ππνβάιιεη ζην Γ.. ηεο 

Δηαηξίαο. Μεηά απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. ην ηειηθφ θείκελν πξνσζήζεθε - ζχκθσλα 

κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ πξναλαθέξζεθε - γηα δεκνζηνπνίεζε ζην site ηεο 

Δηαηξίαο.  

http://www.merit.gr/

